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ABSTRACT 

Due to the information technology revolution, several institutions in the clinical laboratory 

area have joined the use of modern technologies, allowing such laboratories to make their 

services available over the Internet, for example: test results accessed online. The main 

objective of this study is to identify whether the laboratory sites that allow access to health 

data through the Internet are vulnerable to attacks that use invasion techniques such as 

SQL Injection and Cross-site Scripting (XSS). This work used applied research, when the 

result can be applied to the real world and bibliographic research to give theoretical 

support to the study. Between May 24 and 30, 2020, 15 (fifteen) Web applications that 

manipulate medical data of patients, whose pages are published on the Internet and belong 

to clinical laboratories located in Brazil, were analyzed. Of the fifteen systems examined, 

three sites showed evidence of vulnerability by SQL injection, another three were 

vulnerable to XSS and one was susceptible to both types of failure. In conclusion, it can be 

observed that there is still a lack of security in the websites of clinical laboratories and that 

this technical deficiency can generate significant losses for companies and their customers. 
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RESUMO 

Em virtude da revolução da tecnologia da informação, diversas instituições da área 

laboratorial clínica aderiram ao uso das tecnologias modernas, permitindo que tais 

laboratórios disponibilizem seus serviços através da Internet, por exemplo: resultados de 

exames acessados online. Este estudo tem por objetivo principal identificar se os sites de 

laboratórios que permitem acesso a dados de saúde por meio da Internet estão vulneráveis 

aos ataques que usam técnicas de invasão como o SQL Injection e Cross-site Scripting 

(XSS). Este trabalho utilizou a pesquisa aplicada, quando o resultado pode ser aplicado ao 

mundo real e a pesquisa bibliográfica para dar sustentação teórica ao estudo. Entre os dias 

24 e 30 de maio de 2020, foram analisados 15 (quinze) aplicações Web que manipulam 

dados médicos de pacientes, cujas páginas estão publicadas na Internet e pertencem à 

laboratórios clínicos localizados no Brasil. Dos quinze sistemas examinados, três sites 

apresentaram indício de vulnerabilidade por injeção de SQL, outros três estavam 

vulneráveis para XSS e um estava suscetível aos dois tipos de falha. Concluindo, pode-se 

observar que ainda existe carência na segurança dos sites dos laboratórios clínicos e que 

essa deficiência técnica pode gerar prejuízos significativos para as empresas e seus 

clientes. 

Palavras-chave: Dados médicos, SQL Injection, XSS, Laboratórios clínicos, Aplicações 

Web. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Em virtude da revolução da tecnologia da informação (TI), novas tecnologias foram 

desenvolvidas, o que possibilitou que muitas soluções tecnológicas fossem criadas com o 

intuito de resolver algum problema do cotidiano das pessoas ou, simplesmente para melhorar 

a qualidade de vida das mesmas (Castells, 1999). Dentre essas soluções que foram geradas, 

destaca-se a Internet, que permitiu dentre muitos benefícios, o acesso remoto à informação 

com facilidade, praticidade e rapidez. 

Contudo, à medida que as organizações foram disponibilizando seus serviços através 

da Internet, na grande maioria das vezes por meio de Web sites, decorreu que tais serviços 

ficaram possíveis de serem acessados por qualquer pessoa que esteja conectada à Internet. 

Analisando do ponto de vista do negócio, esse pode ser considerado um ponto positivo, dado 

que os serviços da empresa ficaram mais disponíveis, alcançando dessa forma mais clientes. 

No entanto, se for analisado o quesito relacionado à segurança da informação (SI), acaba 

não sendo tão benéfico assim, visto que tanto clientes verídicos como também usuários com 

intenções maliciosas poderão acessar esses ambientes. 

Gradativamente, as instituições independente da sua área de atuação foram aderindo 

cada vez mais ao uso das novas tecnologias, dentre elas a Internet para oferecerem seus 

produtos e serviços de forma mais eficiente aos seus clientes (Negroponte, 1995). Dentre 

essas organizações, destacam-se as que atuam na área da saúde, como hospitais, clínicas e 

laboratórios, uma vez que tais negócios armazenam dados relacionados à saúde das pessoas, 

que são informações consideradas pessoais e sensíveis, ou seja, sigilosas. 

Assim sendo, tais entidades devem conter controles primários de segurança, a fim de 

tentar proteger os dados médicos de seus pacientes. Entretanto, nem todas as instituições 

implementam os métodos básicos de defesa, visando a proteção dos dados clínicos dos 

clientes, haja vista que todos os anos são relatados casos envolvendo vazamento de 

informações médicas de pacientes de diversas companhias da área da saúde, tanto do setor 

privado, quanto do público. 

Problema da pesquisa 

Desse modo, nota-se que existem aplicações Web que permitem o acesso às 

informações de saúde de pessoas e que tais sites não aplicam as proteções mínimas 

necessárias de segurança, de modo a mitigar o rompimento de algum ou todos os três 

princípios críticos que regem a segurança da informação, a saber: confidencialidade, 

integridade e disponibilidade (Hintzbergen, Hintzbergen, Smulders, & Baars, 2018). 

Vale mencionar que há outros cenários que também viabilizam o ataque de invasores 

aos softwares: sites que não foram desenvolvidos de forma correta, ou seja, contém falhas 

no próprio código fonte da página; sistema operacional, servidor Web ou banco de dados 

mal configurados; dentre muitos outros. 

Por conseguinte, atacantes podem fazer uso de técnicas de invasão para conseguir 

explorar as vulnerabilidades existentes nos sistemas Web e consequentemente, dependendo 

da fragilidade explorada, ter acesso aos dados médicos existentes no banco de dados 

utilizado pelo site. Dessa forma, uma vez que o invasor obtenha acesso as informações 

existentes na base de dados, tal ação já se categoriza como vazamento de dados de saúde, 

tendo em vista que uma pessoa não autorizada conseguiu acessar informações clínicas 

sigilosas. 



A partir disso, o indivíduo malicioso poderá executar diversas ações danosas de modo 

a romper os pilares da SI. Na Tabela 1 abaixo, podem ser visualizados alguns exemplos de 

execuções maliciosas e o respectivo princípio a ser violado: 

Tabela 1 - Ações maliciosas e os respectivos princípios da SI a serem rompidos 

Ação maliciosa Princípio da segurança da informação 

Divulgar os dados obtidos Confidencialidade 

Alterar as informações do banco de dados Integridade 

Excluir as informações da base de dados Disponibilidade 

Fonte: Autoria própria. 

Além dos exemplos mencionados acima, existem outras práticas criminosas, como: 

chantagear as vítimas para receber dinheiro em troca da não divulgação dos dados, na qual 

a vítima não tem quaisquer garantias de que o atacante cumprirá o acordado; vender as 

informações colhidas para alguma organização, para que a mesma obtenha vantagens 

estratégicas para algum fim, uma vez que estará de posse de informações exclusivas e 

valiosas; gerar transtornos para os pacientes; dentre outras. 

Assim sendo, pacientes podem ter informações sobre seu estado de saúde divulgados, 

o que fere seus direitos essenciais de intimidade e privacidade. Além disso, dependendo das 

condições de saúde da pessoa, o dano a imagem da mesma, que é algo intangível, pode ser 

ainda mais dramático, tendo em vista que poderão ser expostos dados de doenças graves e 

infecciosas, podendo vir a gerar sérias aflições nas vítimas. 

Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo principal o estudo sobre o estado da arte de algumas 

das principais vulnerabilidades em aplicações Web, sendo apresentados conceitos e 

exemplos, a fim de entender como tais fragilidades são originadas e consequentemente como 

os ataques acontecem. Dessa forma, ações de correção poderão ser tomadas pelos 

responsáveis para eliminar as falhas identificadas. 

Portanto, corrigindo as falhas existentes o invasor terá maior dificuldade em atacar o 

sistema, evitando a exploração das falhas e consequentemente, que os dados dos clientes 

sejam vazados, o que impedirá a ocorrência de possíveis processos por danos morais sofridos 

pelos pacientes. Além disso, evitará que a imagem da companhia, que é um ativo intangível, 

seja prejudicada, haja vista que poderá ter seu nome exposto em notícias relacionadas a 

vazamento de dados, o que implicará na perda de credibilidade por parte de seus clientes. 

Por fim, este trabalho também se propõe a ajudar os negócios a se alinharem à LGPD 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), podendo evitar dentre outras penalidades, multas 

severas por parte da legislação brasileira, dado que as punições previstas a quem descumprir 

as normas da LGPD, dependendo da infração, pode chegar a 2% do faturamento da 

organização no seu último exercício fiscal, limitada no total a R$ 50 milhões por violação 

(Lei n. 13709, 2018). 

A presente pesquisa possui alguns objetivos específicos, um deles consiste em 

identificar se os sites Web que manipulam dados de saúde em organizações da área 

laboratorial clínica estão vulneráveis à ataques a partir das técnicas de invasão de SQL 



Injection e Cross-site Scripting (XSS), que são vulnerabilidades consideradas básicas e 

conhecidas. 

A partir disso, pretende-se verificar se os sistemas Web que lidam com dados médicos 

contêm vulnerabilidades que, a partir das mesmas, crackers1 podem explorá-las e obter 

acesso indevido às informações médicas de clientes, tais como: anamneses, resultados de 

exames, dados de pacientes, dentre vários outros tipos de dados sensíveis. 

Desse modo, também objetiva-se chamar a atenção dos profissionais da área de 

tecnologia da informação, como por exemplo administradores de sistemas, desenvolvedores, 

profissionais de segurança da informação, etc., a fim de conscientizá-los e alertá-los com o 

cuidado e atenção ao implementar e manter algum serviço online que disponibilize o acesso 

aos dados clínicos de pessoas pela Internet. 

Diante disso, espera-se que profissionais que conheçam esse trabalho, venham a 

verificar os sites das empresas onde atuam e em seguida possam agir na correção das falhas 

de segurança existentes, de modo a proteger os dados dos usuários, ajudando as instituições 

na guarda das informações pessoais clínicas. 

Através de alguns procedimentos e softwares específicos, pessoas com intenções 

maliciosas, mesmo que não tenham conhecimentos profundos na área de cibersegurança 

(segurança cibernética), poderão executar instruções nocivas para obter acesso irrestrito às 

informações de saúde a partir da exploração de falhas em aplicativos Web utilizados por 

laboratórios clínicos. 

Dessa maneira, algumas perguntas podem ser feitas: como essas vulnerabilidades são 

originadas e exploradas? Existem muitos Web sites de laboratórios com fragilidades de 

segurança? Caso os mesmos sejam explorados, será possível obter dados médicos de 

pacientes? 

Logo, planeja-se responder a essas perguntas ao longo do desenvolvimento deste 

artigo. Além, é claro, de trazer outros conceitos que estejam direta ou indiretamente 

relacionados ao tema principal deste trabalho. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A revolução da tecnologia da informação 

Ao longo da história ocorreram várias revoluções nas quais muitas delas 

impulsionaram direta ou indiretamente a sociedade no que tange a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. 

No século XXI, destaca-se o constante crescimento e a larga adoção do uso de novas 

tecnologias, tendo seu início no século XX, que, segundo Castells (1999), constituiu-se como 

uma nova revolução, cuja principal característica é a transição de uma cultura material, 

através de recursos de um novo paradigma tecnológico, que se institui em volta da tecnologia 

da informação. 

Além disso, vale frisar que a revolução tecnológica se expande exponencialmente, 

por intermédio de uma linguagem digital comum, em que a informação é gerada, 
 

1 A palavra cracker surgiu do termo cracking, que pode ser traduzida como quebra. Logo, os 
indivíduos que fazem a quebra de segurança de um software, de forma ilegal, são denominados 
crackers, no qual, uma vez que os mesmos cometem delitos ou crimes digitais, são considerados 
mal-intencionados e criminosos (Galvão, 2015). 



armazenada, recuperada, processada e transmitida (Castells, 1999). Destaca-se ainda que 

atualmente vive-se em um mundo que se tornou digital (Negroponte, 1995). 

Internet 

Ao longo da revolução da tecnologia da informação, diversas tecnologias foram 

criadas, resultando no surgimento de novos sistemas tecnológicos, equipamentos, serviços, 

enfim, diversos são os frutos decorrentes dessa revolução, tais como: computador, celular, 

digitalização de dados, Internet, correio eletrônico, mídias sociais, dentre diversos outros. 

Destes, ressalta-se a Internet, uma vez que a mesma, desde o seu surgimento a partir da rede 

ARPANET2 no ano de 1969 (Filho, 2013), teve um gigantesco crescimento em um curto 

período de tempo, se tornando cada vez mais ampla e possuindo inúmeros componentes e 

utilidades, a qual, gradativamente mais pessoas passaram a utilizá-la (Kurose & Ross, 2013). 

A Internet está presente em toda parte, Kurose e Ross (2013) afirmam que a mesma 

é o maior sistema de engenharia já criado pelos seres humanos, interconectando centenas de 

milhões de dispositivos de computação ao redor do mundo, com bilhões de usuários 

interagindo entre si, seja através de dispositivos móveis ou não, conforme já mencionado em 

parágrafos anteriores (Kurose & Ross, 2013). 

Assim sendo, muitos serviços que antes somente eram obtidos de forma presencial, 

materialmente, passaram a ser oferecidos remotamente, em formato digital, através do uso 

das novas tecnologias. Ou seja, para se obter algum tipo de atendimento ou serviço, não é 

mais necessário que as pessoas venham se locomover fisicamente até uma unidade de 

alguma prestadora de serviço ou organização, por exemplo. 

Negroponte (1995) afirma que o futuro das indústrias no mundo digital, depende 

quase que 100% das possibilidades de seus produtos e serviços serem oferecidos na forma 

digital. Alguns exemplos de serviços que já se utilizam da tecnologia digital são: pagamento 

de faturas, boletos, compra de produtos, abertura de conta em bancos, transações bancárias, 

educação a distância (EaD), agendamento de consultas, resultados de exames, dentre muitos 

outros. 

Big Data 

Desse modo, em virtude da transformação digital, cada vez mais serviços estão sendo 

disponibilizados digitalmente através da Internet, consequentemente, também vem 

aumentando a quantidade de dados gerados dia após dia, no qual tais dados são de variados 

tipos, advindos de sistemas estruturados (atualmente já são minoria) e não estruturados 

(grande maioria), que são criados através de e-mails, mídias sociais, por exemplo: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, dentre diversos outros, também vale apontar a geração de 

documentos eletrônicos, mensagens instantâneas, vídeos, áudios, etc. (Taurion, 2013). 

Em conformidade com Taurion (2013), a cada dia são gerados petabytes de dados, 

em que a estimativa é que este volume seja dobrado a cada 18 (dezoito) meses. Esse 

gigantesco volume de dados citado, é definido como Big Data (Grande Dado), que é um dos 

fenômenos que surgiram em decorrência da revolução digital, nas quais, todas essas 

informações estão acessíveis pela grande rede mundial de computadores, a Internet. 

 
2 Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), a ARPANET foi a antecessora da Internet. Criada em 
1969, era uma rede de pesquisa que interconectava universidades, institutos de pesquisa, 
instituições públicas, etc. 



e-Saúde 

A expressão e-saúde, do termo em inglês e-health (podendo ser traduzido como saúde 

eletrônica), foi aderido pela Organização Mundial da Saúde (OMS ou WHO - World Health 

Organization) para denominar as atividades que fazem uso dos meios eletrônicos para 

proporcionar informações, recursos e serviços relativos à saúde. Ou seja, é a utilização das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) para a saúde. Esse termo também é 

comumente chamado de saúde digital, telessaúde ou telemedidina. 

Alguns exemplos de atividades que são consideradas iniciativas de e-saúde são: 

teleconsultoria, telediagnóstico, telemonitoramento, telerregulação, teleducação, prontuário 

eletrônico, telecirurgia, teleatendimento, banco de dados médicos informatizados, 

videoconferências, dentre muitas outras. 

Conforme já indicado anteriormente, em que foi citado uma infinidade de serviços 

que já são oferecidos em formato digital, destacam-se os que tratam de dados sobre a saúde 

das pessoas, ou seja, que aplicam iniciativas de e-saúde, uma vez que essas informações 

indicam o estado clínico desses indivíduos, tais como enfermidades atuais, tendência de 

doenças futuras, fragilidades, tratamentos, medicamentos, etc. Ou seja, esse tipo de dado é 

considerado ultra sigiloso, uma vez que, caso seja acessado por sujeitos sem a devida 

autorização, haverá a violação de alguns dos direitos fundamentais das pessoas, tais como a 

intimidade e a privacidade (Siqueira & Hoch, 2019). 

Logo, se evidencia o que Castells (1999) havia afirmado há muito e que já foi 

supracitado no segundo parágrafo deste referencial teórico, referente a transição de uma 

cultura material para digital, onde cada vez mais, informações médicas estão saindo do 

papel, meio material, e indo para o computador, meio digital. Quanto aos benefícios, são 

diversos, a saber alguns deles: documentos digitais são mais flexíveis no que tange a 

facilidade de compartilhá-los com outras pessoas, não ocorre o desgaste físico que é 

intrínseco aos documentos analógicos, menor espaço físico para armazenamento, uma vez 

que bens materiais necessitam de muito mais espaço para serem guardados, já os digitais, 

consegue-se armazenar grandes volumes de dados em dispositivos de armazenamento 

extremamente pequenos, dentre muitas outras vantagens. 

Contudo, também vale frisar que os riscos e perigos associados a ter dados sensíveis 

acessíveis através da rede mundial de computadores são consideráveis e podem ser bastante 

prejudiciais. 

LGPD 

No ano de 2018, foi instituída a lei de n° 13.709, que aborda especificamente o 

tratamento de dados pessoais, a qual foi chamada de a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), na qual, de acordo com o que consta no artigo 5°, inciso II, define que a 

informação referente à saúde do indivíduo é classificada como dado pessoal sensível, dada 

a confidencialidade desse tipo de conhecimento (Lei n. 13709, 2018). 

Caso estas informações venham a público, podem desencadear várias consequências 

lesivas e perigosas, tais como a discriminação, transtorno, dentre diversas outras, que podem 

vir a acontecer sobre a pessoa que teve seus dados pessoais divulgados (Siqueira & Hoch, 

2019). Além disso, também vale citar a possibilidade de pessoas mal-intencionadas terem 

acesso a estes dados, podendo haver chantagem, onde o mal-intencionado solicita algo em 

troca, podendo ser dinheiro, por exemplo, para que não venha expor os dados da vítima. 



Desse modo, e em concordância com Angeli, Aguiar, Fontenelle e Souza (2018) e 

Siqueira e Hoch (2019), constata-se que os softwares que manipulam informações médicas, 

especialmente através da Internet, devem reter níveis mínimos de proteção, uma vez que as 

possibilidades e possíveis riscos de infringir o sigilo à vida privada e ofender a intimidade 

de pacientes são significativos, considerando que bilhões de pessoas têm acesso à rede 

mundial de computadores e que diariamente novas vulnerabilidades são descobertas nos 

sistemas de informação. 

Casos 

No Brasil e no mundo, anualmente são noticiados grande número de casos 

envolvendo vazamento de dados médicos, expondo, dessa forma, detalhes íntimos de 

milhares de pacientes. 

Um exemplo foi em 2019, quando uma clínica especializada em cirurgias cardíacas, 

expôs aproximadamente 3 mil documentos médicos de pacientes, sendo a maioria 

prontuários médicos, relatórios pós-operatórios, anamneses, resultados de exames, dentre 

diversos outros tipos de informações sensíveis (Souza, 2019). Outro caso, também de 2019, 

foi de um grupo de empresas especializadas em medicina ocupacional, que deixou vazar 

cerca de 33 mil documentos que continham dados clínicos de seus clientes, tais como exames 

admissionais, demissionais e periódicos, relatórios, dentre outros (Souza, 2019). Por fim, um 

outro caso de exposição de dados foi em 2016, onde a prefeitura de São Paulo/SP expôs 

informações médicas de algo em torno de 650 mil pacientes do SUS (Sistema Único de 

Saúde) (Canaltech, 2016). 

Google Hacking 

Segundo Long, Gardner e Brown (2016), o buscador Google é o mecanismo de 

pesquisa mais popular já desenvolvido, onde através de seus recursos robustos de busca se 

consegue encontrar conteúdos sigilosos, os quais não deveriam estar publicamente 

acessíveis pela Internet. Alguns exemplos de dados sensíveis podem ser citados: CPF, cartão 

de crédito, usuário e senha de acesso a sistemas, documentos confidenciais, etc. 

Desse modo, em concordância com a Acunetix, Google Hacking, também conhecido 

como Google Dorking, é a utilização de técnicas avançadas de pesquisa no site de buscas 

Google, de modo a obter resultados que possuam características específicas relacionadas à 

segurança da informação, podendo ser vulnerabilidades de segurança em aplicativos Web, 

coleta de informações confidenciais, dentre outros. 

Assim sendo, pode-se apresentar alguns dos inúmeros recursos avançados de 

pesquisa do Google: busca de expressão através do sinal de aspas duplas (“”); operadores 

“inurl”; “site”; “filetype”. 

Conforme Long et al. (2016), além da busca básica que já é comumente usada pela 

grande maioria dos usuários do Google, que consiste na consulta por uma única palavra ou 

um grupo de palavras, há a busca de uma expressão, que é um conjunto de palavras digitadas 

entre aspas duplas. Quando a pesquisa de expressão é utilizada, o Google procura somente 

pelas palavras na ordem exata em que foram inseridas (Long et al., 2016). Por exemplo, ao 

pesquisar pelos termos laboratório clínico, serão retornados resultados que contenham as 

duas palavras ou não e que estejam na ordem indicada ou não. Entretanto, caso seja usada a 

pesquisa de expressão (“laboratório clínico”), somente será buscado pelas palavras 

fornecidas e na ordem em que foram definidas. 



O operador avançado “inurl”, em conformidade com o Google, fará com que o site 

de buscas restrinja os resultados a sites que contenham em sua URL exatamente o termo 

especificado. Exemplificando: ao consultar por inurl:.php?id=, apenas serão buscadas 

páginas que possuam o termo .php?id= em sua URL. 

Já o operador “site”, de acordo com o Google, indicará que o buscador retorne 

somente resultados de sites do domínio apontado. Por fim, o operador “filetype”, como o 

próprio nome sugere, é utilizado para limitar a pesquisa a resultados que contenham 

unicamente o tipo de arquivo informado. Vale mencionar que a sintaxe básica dos 

operadores avançados é: “operador:termo_da_busca” (Long et al., 2016). 

Banco de dados 

Banco de dados ou base de dados (do inglês database) é, em concordância com Puga, 

França e Goya (2013), um conjunto de dados armazenados e organizados. Através do 

mesmo, é possível consultar e manipular dados, no qual isso pode ser feito de forma manual 

ou automática, através da utilização do computador. Desse modo, visa-se a atender as 

necessidades dos usuários (Puga et al., 2013). 

Os bancos de dados que não são manuais, ou seja, as bases automáticas ou 

computadorizadas, que são um dos objetos de estudo da presente pesquisa, estão 

relacionados aos dados armazenados em estruturas organizadas, sendo isso realizado através 

de um software. Ou seja, há softwares que tornam possível o armazenamento e 

gerenciamento desses dados, onde os mesmos são comumente chamados de SGBDs, um 

acrônimo para Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados ou DBMS, para DataBase 

Management System (Puga et al., 2013). 

Através da utilização de SGBDs, têm-se acesso a recursos para criação de banco de 

dados, juntamente com suas estruturas, controle de acesso aos dados através da aplicação de 

regras de segurança, além, é claro, de armazenar e manipular os dados (Puga et al., 2013). 

Assim sendo, tendo em vista que as bases funcionam, na grande maioria dos casos, 

integradas a sistemas de informação, onde muitos desses sistemas estão acessíveis através 

da Internet, entende-se que os bancos informatizados estão crescentemente mais 

interconectados a rede mundial de computadores, o que pode se tornar um alto risco, caso 

os controles mínimos de segurança não tenham sido executados. Além disso, caso os dados 

armazenados sejam sigilosos, aumenta ainda mais os impactos, no caso de uma possível 

violação de acesso. 

Em concordância com Angeli et al. (2018), sabe-se que as bases de dados são tidas 

como grandes ativos para as organizações, uma vez que tais bases contêm aquilo que é mais 

valioso para as empresas, a informação. Castells (1999) aborda em sua obra, a sociedade em 

rede, que atualmente vive-se na era da informação, ou seja, através da informação, as 

instituições conseguem realizar planejamentos estratégicos, obter dados financeiros, definir 

investimentos futuros, identificar o estado de saúde de pessoas, tendência para determinadas 

doenças, dentre diversas outras finalidades críticas e sigilosas. Logo, conforme Swartz 

(2008) já afirmava, “informação é poder”. 

SQL 

A linguagem SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta 

Estruturada) foi desenvolvida no início dos anos de 1970, pelo departamento de pesquisas 

da IBM. Na época, o intuito da criação da SQL foi para que a mesma fosse utilizada como 



uma interface para um SGBD relacional, o SYSTEM R, onde, com o passar dos anos, a SQL 

se tornou a linguagem padrão para SGBDs relacionais (Puga et al., 2013). Logo, afirma-se 

que a SQL é uma linguagem de banco de dados relacional bastante abrangente, onde possui 

instruções que, através das mesmas, torna-se possível definir dados e realizar consultas, além 

de permitir efetuar atualizações (Elmasri & Navathe, 2018). 

Os tipos de comandos da linguagem SQL, geralmente são subdivididos em duas 

categorias, dependendo das operações que se deseja executar no banco de dados, a saber: 

DML e DDL (Medeiros, 2013). Vale citar que algumas literaturas definem mais de dois 

grupos de comandos. 

DML 

DML (Data Manipulation Language ou Linguagem de Manipulação de Dados) 

classifica os comandos utilizados para realizar consultas ou alterações de conteúdo no banco 

de dados (Medeiros, 2013). 

Exemplos de comandos do tipo DML: 

Consulta: 

Sintaxe: SELECT <atributos> FROM <tabelas> WHERE <condição> 

Exemplo: SELECT nome FROM pacientes WHERE telefone = '85993580321'; 

Alteração: 

Sintaxe: UPDATE <tabela> SET <campo1> = <valor1>, <campo2> = <valor2>, 

<campo3> = <valor3>, <campon> = <valorn> WHERE <condição> 

Exemplo: UPDATE pacientes SET telefone = '85996901852' WHERE nome = 'Alice 

Dantas Martins'; 

DDL 

DDL (Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados) categoriza os 

comandos utilizados para definir as estruturas das tabelas e dos respectivos tipos de atributos 

(Medeiros, 2013). 

Exemplos de comandos do tipo DDL: 

Criação de tabela: 

Sintaxe: CREATE TABLE <tabela> 

Exemplo: CREATE TABLE pacientes; 

Alteração de tabela: 

Sintaxe: ALTER TABLE <tabela> ADD <coluna> <tipo> 

Exemplo: ALTER TABLE pacientes ADD email VARCHAR(80); 

Ataque 

Ataque, no contexto de segurança da informação, pode ser definido como uma 

tentativa de divulgar, modificar, excluir, inutilizar, roubar, conseguir acesso indevido ou 

utilizar indevidamente um ativo (Hintzbergen et al., 2018), sendo isso realizado através da 

exploração de uma vulnerabilidade, ou seja, alguma fragilidade ou ponto fraco. 

Em concordância com Hintzbergen et al. (2018), ativo é tudo aquilo que tenha valor 

para a organização. Já a vulnerabilidade, de acordo com o CERT.br (2012, p. 18): “é definida 

como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma violação 



de segurança”. De acordo com Júnior (2017), existem alguns tipos de vulnerabilidades no 

que tange aos ambientes, processos ou pessoas, a saber: 

▪ Físicas; 

▪ Naturais; 

▪ Hardware; 

▪ Software; 

▪ Mídias; 

▪ Comunicação; 

▪ Humanas. 

Cada tipo de vulnerabilidade citada acima, possui, ainda, seus respectivos subtipos. 

Esta pesquisa foi feita sobre o tipo de vulnerabilidade de software, mais especificamente no 

subtipo de vulnerabilidade em aplicação Web. São diversas as vulnerabilidades existentes 

em aplicativos Web, das quais, duas foram selecionadas para serem abordadas nesta 

pesquisa, são elas: SQL Injection e Cross-site Scripting (XSS). 

Esses pontos fracos estão entre as 10 principais vulnerabilidades de segurança em 

aplicativos Web, segundo a OWASP (Open Web Application Security Project), uma fundação 

sem fins lucrativos que visa melhorar a segurança dos softwares, através de projetos de 

software de código aberto. A cada três a quatro anos, a OWASP lança uma nova listagem do 

top 10, sendo a lista mais recente referente ao ano de 2017. 

SQL Injection 

Segundo Clarke (2012), a injeção de SQL, do inglês SQL Injection, é uma 

vulnerabilidade de software que resulta na possibilidade de um invasor conseguir manipular 

as operações SQL que um sistema envia para um banco de dados. Tendo o atacante, a 

capacidade de influenciar o que é enviado ao banco e dados, o mesmo poderá explorar a 

sintaxe e os recursos da própria linguagem SQL. Vale citar que a vulnerabilidade de injeção 

de SQL não está sujeita somente a aplicações Web, pois, para que esse método de exploração 

seja possível, basta apenas que o sistema aceite a entrada de uma origem não confiável e, 

posteriormente, utilize tal entrada para compor instruções SQL dinâmicas (Clarke, 2012). 

Logo, caso uma aplicação possua esse tipo de falha de segurança da informação, ou 

seja, caso tal sistema não efetue o tratamento da entrada dos dados, poderá ocorrer 

manipulações não desejáveis, onde um usuário mal-intencionado conseguirá, mesmo sem 

possuir usuário de acesso a base de dados, realizar consultas, inclusões, alterações, exclusões 

e, inclusive, manipular a estrutura do banco de dados, como por exemplo, criar, alterar e até 

mesmo apagar tabelas (Angeli et al., 2018; Farias, 2009). 

Um exemplo prático de falha de segurança em uma aplicação Web, relacionado ao 

não tratamento das informações inseridas pelo usuário, é quando tal sistema não interpreta 

de forma adequada a inserção de caracteres especiais, tais como o & (sinal tironiano), ! 

(ponto de exclamação), ' (ápice), | (barra vertical), dentre muitos outros. Por exemplo 

(consulta SQL abaixo), numa tela de autenticação de acesso a um software, poderá ser 

utilizado o nome de logon ali'ce, onde o sistema retornará com uma mensagem de erro, uma 

vez que não foi possível interpretar a instrução solicitada, devido ao uso do caractere ápice. 

SELECT login, senha FROM usuarios WHERE login = 'ali'ce' AND senha = '123456'; 



No exemplo citado acima, não houve dano relacionado a acesso de usuários não 

autorizados, consulta de informações sigilosas, etc. Porém, através de outras instruções SQL, 

é possível obter acesso indevido ao sistema, conforme o código SQL a seguir: 

SELECT login, senha FROM usuarios WHERE login = 'invasor' AND senha = '' OR ''=''; 

De acordo com a expressão apresentada acima, observa-se que, independente dos 

valores informados nos campos login e senha, a condição sempre retornará verdadeiro, uma 

vez que vazio é igual a vazio ('' = ''). Ou seja, a condição lógica OR acrescenta uma condição 

de alternativa, em que o resultado da solicitação será mostrado caso o primeiro ou o segundo 

critério sejam obedecidos, resultando, dessa forma, no acesso não autorizado a aplicação, 

mesmo sem possuir as credenciais de usuário e senha de acesso. 

Desse modo e, em concordância com Clarke (2012), constata-se que a injeção de 

SQL é considerada uma das vulnerabilidades mais devastadoras no quesito de afetar e, 

consequentemente, gerar transtornos para os negócios e seus clientes, uma vez que poderá 

acarretar no vazamento de todas as informações confidenciais armazenadas no banco de 

dados de um sistema, podendo conter dados bastante úteis, tais como nomes de logon, 

senhas, nomes completos, datas de nascimento, dados de documentos (Registro Geral - RG, 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF), endereços, números de telefone, dados de cartões de 

crédito, dados de saúde, dentre muitas outras informações. 

XSS 

De acordo com Grossman, Hansen, Petkov e Rager (2007), XSS é um acrônimo para 

Cross-site Scripting, podendo ser traduzido como script entre sites. O Cross-site Scripting é 

uma vulnerabilidade lógica, presente, normalmente, em aplicações Web, que força um Web 

site, por exemplo, a exibir algum código malicioso, sendo tal código executado no browser 

(navegador) da vítima, ou seja, do usuário final (Grossman et al., 2007). 

Através da utilização da técnica de ataque XSS, o atacante poderá inserir código 

malicioso em uma página Web que é visitada por outro usuário (Junior, 2009). O código de 

exploração XSS, normalmente escrito na linguagem de programação JavaScript, não é 

executado no servidor, apesar de estar ou não, armazenado no mesmo, mas sim no 

computador cliente, através do navegador da Web (Grossman et al., 2007). Vale citar que 

também poderão ser utilizadas outras linguagens, a saber: VBScript (Visual Basic Script), 

Java, dentre diversas outras, contanto, é claro, que seja suportada por um navegador (Junior, 

2009). 

Ou seja, o cracker se aproveita de um site confiável da Web que tenha essa 

fragilidade, apenas com o intuito de usá-lo como um canal para executar o ataque, no qual o 

usuário final é a vítima almejada, e não o servidor (Grossman et al., 2007). 

Após um invasor obter o controle do navegador Web de um usuário, ele poderá 

executar muitas ações maliciosas e danosas a vítima, tais como o sequestro de conta de 

acesso a um sistema, gravação de pressionamento de tecla, invasão de intranet, roubo de 

histórico de navegação, cookies, dados digitados em formulários HTML (Hypertext Markup 

Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto), dentre muitas outras (Grossman et 

al., 2007). 

Há diversas formas pelas quais um usuário pode se tornar vítima de um ataque XSS 

e, consequentemente, carregar uma carga útil de malware (malicious software ou software 

malicioso) em seu computador. Para isso, o usuário deve acessar uma página Web que 



contenha o malware, em que, existem alguns cenários de como esse software malicioso pode 

ser armazenado em uma página da Web, a saber (Grossman et al., 2007): 

I. O administrador do site pode ter carregado propositalmente o código nocivo; 

 

II. A página Web poderia ter sido desfigurada3 através de outras vulnerabilidades e, com 

isso, o defacer (atacante que desfigura páginas da Web) pode ter feito o upload de 

um código malicioso como parte da carga útil do site; 

 

III. Uma vulnerabilidade XSS do tipo persistente pode ter sido explorada, na qual o 

malware pode ter sido injetado na área pública de um Web site; 

 

IV. Uma vítima poderia ter clicado em um link especialmente criado para encaminhá-la 

a um site que contém a fragilidade de XSS, dos tipos: não-persistente ou baseado em 

DOM (Document Object Model ou Modelo de Documento por Objeto). 

Nota-se que nos cenários descritos acima, são citadas as três categorias de XSS: 

persistente, não-persistente e baseado em DOM. A seguir, são apresentados mais detalhes 

sobre cada um desses tipos. 

Persistente 

Segundo Sitnick, o ataque de XSS do tipo persistente, também conhecido como 

armazenado ou tipo I, é aquele em que o código malicioso é armazenado de forma 

permanente no servidor Web de destino. É bastante comum esse tipo de ataque ocorrer em 

sites que permitem a inserção de texto pelos usuários para serem armazenados em seu banco 

de dados, para, em seguida, exibir tal texto para outros usuários. Alguns exemplos de 

recursos que podem ser explorados pelo atacante para injetar o malware no servidor são: 

fórum de mensagens, campo de comentários (em redes sociais, por exemplo), dentre vários 

outros locais. 

Após o usuário solicitar a página ao servidor Web através de uma requisição HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto), o servidor 

enviará a página com todo o conteúdo associado e, junto a isso, também será entregue a 

vítima o script de exploração do atacante, visto que tal script está contido no conteúdo do 

site. 

Esse tipo de Cross-site Scripting é o mais grave, quando comparado aos outros dois 

tipos, uma vez que, depois que a vítima acessa a página da Web infectada, a execução do 

código malicioso é automática, não havendo dessa forma, como o usuário intervir na ação 

do malware (Grossman et al., 2007). 

Um exemplo prático desse tipo de ataque ocorre quando um usuário insere um 

comentário em um fórum, blog, rede social, etc. Caso esse determinado site não realize 

nenhum tratamento nos dados inseridos pelo cliente, um atacante poderá injetar um código 

malicioso (tendo como exemplo: <script>alert('Teste de XSS')</script>) num campo de 

comentário, conforme consta na Figura 1 e, após esse comentário ser adicionado a página, 

os próximos usuários que a visitarem, estarão suscetíveis a execução do script de exploração. 

 
3 Também conhecida como defacement ou pichação, a desfiguração de página é uma técnica que 

consiste na alteração do conteúdo da página Web de um site (CERT.br, 2012). 



Figura 1 - Inserção do código malicioso no campo de comentário do site 

 

Fonte: Autoria própria. 

Assim sendo, após o script de ataque mostrado acima ter sido adicionado, o alerta 

contido na Figura 2 será carregado sempre que um novo acesso for realizado a página: 

Figura 2 - Execução do código malicioso 

 

Fonte: Autoria própria. 

Não-persistente 

O Cross-site Scripting do tipo não-persistente, de acordo com Sitnick, também é 

chamado de refletido ou tipo II, no qual é o mais comum e bastante semelhante ao tipo 

persistente, diferindo apenas que não bastará somente que a vítima acesse o site alvo através 

da URL (Uniform Resource Locator ou Localizador Padrão de Recursos) original do mesmo, 

mas sim, através de uma nova URL especialmente criada pelo invasor. Ou seja, o atacante 

precisará adicionar o código malicioso a URL original do site e, enviar a mesma para os 

usuários alvo, no qual o ataque somente funcionará caso a vítima acesse o site pela URL que 

o atacante criou. 

Para exemplificar, considere que um cracker deseja efetuar um ataque desse tipo a 

uma vítima de algum site específico da Web (por exemplo: 

http://www.laboratorioalvo.com.br). Primeiramente, precisará identificar uma 

vulnerabilidade XSS no site alvo e, em seguida, vasculhá-lo em busca de qualquer recurso 

de entrada de dados, para que a partir disso, tal invasor possa inserir dados para serem 

enviados ao servidor (Grossman et al., 2007). Alguns exemplos bastante comuns para isso 

são através de caixas de pesquisa, comentário, formulário, etc. 

Ao fornecer o conteúdo “Teste de XSS”, por exemplo, em um campo que simula uma 

área de busca (Figura 3) do site fictício http://www.laboratorioalvo.com.br e, em seguida, 

enviar essa solicitação ao servidor, tal ação resultará na URL: 

http://www.laboratorioalvo.com.br/site/?name=Teste+de+XSS# 

Figura 3 - Consulta em um campo do site 



 

Fonte: Autoria própria. 

A página de resposta do site retorna para a tela do atacante o texto inserido por ele 

(Teste de XSS), nesse caso, havendo uma interação do site com o cliente, de acordo com o 

valor enviado pelo mesmo (Hello Teste de XSS), conforme mostrado na Figura 4: 

Figura 4 - Resultado da consulta realizada no campo do site 

 

Fonte: Autoria própria. 

Desse modo, o valor inserido no campo de busca ou diretamente na própria URL, 

pode ser modificado para incluir o código malicioso <script>alert('Teste de XSS')</script>, 

conforme exibido na Figura 5 a seguir: 

Figura 5 - Inserção do código malicioso no campo do site 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 6 abaixo, é possível visualizar o retorno da consulta mostrada acima. Vale 

citar que também teria o mesmo efeito, caso a seguinte URL fosse acessada diretamente: 

http://www.laboratorioalvo.com.br/site/?name=<script>alert('Teste de XSS')</script> 

Figura 6 - Execução do código malicioso 

 

Fonte: Autoria própria. 

Como mostra a figura acima, o conteúdo enviado resulta numa página contendo uma 

caixa de diálogo de alerta inofensiva. Contudo, conclui-se que o site é vulnerável a ataque 



de XSS, uma vez que, conforme instruído pelo invasor, o código foi enviado e executado. 

Logo, tendo em vista que a caixa de alerta é exibida na própria página, é como se a mesma 

fizesse parte do site. 

A partir disso, o cracker poderá continuar alterando a URL com malwares mais 

sofisticados para explorar os clientes do site. Alguns exemplos de ações maliciosas são o 

roubo de cookie, histórico de navegação, dados preenchidos em formulários, dentre outros, 

conforme já mencionados anteriormente. 

Por conseguinte, após o atacante concluir seu código de exploração, o mesmo 

divulgará a URL final criada para as possíveis vítimas, em que isso poderá ser feito através 

do envio de SPAM - termo utilizado para se referir aos e-mails não solicitados -, mensagens 

instantâneas por meio de aplicativos diversos (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, 

etc.) e outras (Grossman et al., 2007). Para isso, é comumente utilizada a fraude do tipo 

phishing4, tudo com o intuito de atrair cliques dos usuários. 

O que contribui para que o ataque de XSS do tipo não-persistente seja tão eficaz é 

devido ao mesmo fazer uso do nome de domínio real do site, ou seja, ele se beneficia da 

confiança que o usuário deposita no nome de domínio do site, uma vez que é mais provável 

que os usuários cliquem numa URL de um site cujo domínio é conhecido e verdadeiro, do 

que em nomes de domínio semelhantes, desconhecidos e, até mesmo, endereços IPs (Internet 

Protocol ou Protocolo de Internet) aleatórios, que são, na maioria dos casos, facilmente 

perceptíveis como URLs maliciosas, ou seja, não confiáveis (Junior, 2009). 

Logo, esse tipo de ataque depende de uma ação do usuário, normalmente com um 

clique em um link, como já foi explicado mais acima. Por exemplo, muitos pensariam duas 

vezes antes de clicarem na URL 

http://www.n2y.jornalespecial5ht.com.br/noticiasurgentes8/nacional/saude/acesso-

resultado-exames-medicos-online-cresce-segundo-pesquisa.htm, no entanto, caso fosse a 

URL https://www1.folha.uol.com.br/nacional/saude/acesso-resultado-exames-medicos-

online-cresce-segundo-pesquisa.shtml, muitos clicariam, uma vez que confiam no domínio 

da UOL, principalmente se for enviado por uma pessoa conhecida (no caso de os usuários 

compartilharem a URL para seus "amigos"). 

Baseado em DOM 

O XSS do tipo DOM-based se difere dos demais (persistente e não-persistente), 

devido a carga útil do malware não ser enviada ao servidor Web, logo, não há exploração de 

falha no lado do servidor. Esse tipo de ataque ocorre quando um invasor adiciona um código 

malicioso na URL que será enviada ao servidor (requisição HTTP), na qual, após o mesmo 

responder a essa solicitação com a página do site (resposta HTTP), o código de exploração 

contido na URL é executado, apenas no lado do cliente, modificando dessa forma, a página 

até então legítima que havia sido enviada pelo servidor. Esse tipo de ataque é viável caso o 

site alvo utilize em seu código fonte recursos para gerar o conteúdo da página de forma 

dinâmica, através de parâmetros enviados na URL (Junior, 2009). 

 
4 Phishing, do inglês fishing (pescaria), surgiu de uma analogia criada pelos fraudadores, em que 

os mesmos usam mensagens eletrônicas como "íscas" para "pescar" dados dos usuários 

(CERT.br, 2012). 



Ou seja, a página original do site não sofre quaisquer alterações, entretanto, a página 

no ambiente DOM do navegador (cliente Web) da vítima, sim, daí o nome XSS baseado em 

DOM (Grossman et al., 2007). 

Kali Linux 

Kali Linux é uma distribuição GNU Linux que foi baseada no SO (sistema 

operacional) Debian, em que o intuito do SO Kali é prover uma plataforma de software que 

permita realizar testes avançados de penetração e auditoria da área de segurança cibernética, 

sendo voltado especificamente para profissionais e especialistas dessa área. 

Esse SO disponibiliza centenas de ferramentas focadas para diversas atividades de 

segurança da informação, tais como teste de penetração, pesquisa de segurança, computação 

forense, engenharia reversa, colhimento de informações técnicas, etc. (Kali, 2019). 

O Kali Linux foi lançado no dia 13 de março de 2013, como uma reconstrução 

completa da antiga distribuição BackTrack Linux, sendo o Kali, desenvolvido, financiado e 

mantido pela empresa Offensive Security. Esse sistema é totalmente gratuito, open source 

(código aberto) e possui mais de 600 ferramentas para a execução de teste de penetração 

(Kali, 2019). 

sqlmap 

O sqlmap é um software de código fonte aberto cujo objetivo é a realização de teste 

de penetração (Pentest ou Penetration Testing), sendo que este programa automatiza o 

processo de detecção e exploração de falhas de injeção de SQL e, até mesmo, a obtenção de 

controle de servidores de banco de dados, conforme consta no site oficial da ferramenta. 

Conforme consta no site oficial da ferramenta, muitos profissionais da área de 

segurança cibernética conseguem ter ao seu dispor diversos recursos, tais como um 

mecanismo de detecção e exploração altamente robusto, que visa a vulnerabilidade de SQL 

Injection, além, é claro, de uma grande diversidade de opções, como por exemplo: busca de 

dados no database, acesso ao sistema de arquivos do sistema operacional ao qual o SGBD 

está em execução, execução de comandos no SO, etc. 

Referente aos recursos disponibilizados pelo programa sqlmap, destacam-se os 

informados a seguir: 

▪ Suporte completo para os SGBDs MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server, Microsoft Access, IBM DB2, SQLite, Firebird, Sybase, SAP MaxDB, 

Informix, MariaDB, HSQLDB, MonetDB, Amazon Redshift, IRIS, eXtremeDB, 

dentre muitos outros. 

 

▪ Suporte completo para seis diferentes técnicas de injeção de SQL, a saber: cego 

baseado em booleano, cego baseado em tempo, baseado em erro, baseado em 

consulta UNION, consultas empilhadas e fora de banda. 

 

▪ Suporte para conectar-se diretamente ao banco de dados sem que seja necessário 

passar por uma injeção de SQL, fornecendo credenciais do SGBD, endereço IP, porta 

e nome da base de dados. 

 

▪ Suporte para efetuar enumeração de usuários, hashes de senha, privilégios, funções, 

bancos de dados, tabelas e colunas. 



 

▪ Reconhecimento automático de formatos de hash de senha e suporte para quebrá-los 

usando um ataque baseado em dicionário. 

 

▪ Suporte para realizar dump (despejo) completo das tabelas do banco de dados, um 

intervalo de entradas ou colunas específicas, de acordo com a escolha do usuário. O 

usuário também poderá optar por despejar apenas um intervalo de caracteres da 

entrada de cada coluna. 

 

▪ Suporte para buscar nomes de bases de dados, tabelas e colunas específicas. Esse 

recurso é muito útil, por exemplo, para identificar tabelas que contêm credenciais de 

acesso a aplicativos, uma vez que os nomes das colunas podem ser bastante 

sugestivos quanto ao tipo de dados que as mesmas armazenam, logo, podem conter 

informações relevantes, tais como dados que possam levar a algum acesso restrito. 

METODOLOGIA 

Considerando que esta pesquisa se propõe a construir conhecimento científico e 

aplicado, foi empregada metodologia científica para se chegar aos resultados. Esta 

investigação tem objetivo descritivo e faz uso dos tipos de pesquisa aplicada e bibliográfica, 

utilizando a abordagem qualitativa. 

Conforme Vergara (2007), a pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de 

resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não. 

A abordagem qualitativa pesquisa de forma detalhada os fenômenos do ambiente 

estudado, no qual o pesquisador vive e conhece a realidade deste grupo ou ambiente. Na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta (Michel, 2009). 

A pesquisa foi desenvolvida no período da pandemia da COVID-19 no primeiro 

semestre de 2020. Entre os dias 24 e 30 de maio de 2020, foram analisados 15 (quinze) sites 

que manipulam dados de saúde de pacientes, cujas páginas estão publicadas na Internet e 

pertencem à laboratórios clínicos localizados no Brasil. 

Existem diversos tipos de organizações que lidam com informações médicas de 

pessoas, por exemplo: hospitais, clínicas, laboratórios, dentre outros. Desses, se sobressaem 

os laboratórios, uma vez que os mesmos, quando comparado aos hospitais e clínicas, são os 

negócios que mais disponibilizam dados clínicos pelos seus sites na Internet para seus 

clientes, tais como resultados de exames, dados dos pacientes etc. Essa modalidade de acesso 

à serviços médicos de forma online, apesar de alguns já oferecerem, não é muito comum ser 

utilizada por hospitais e clínicas. 

Desse modo, optou-se por construir a pesquisa utilizando apenas páginas de 

laboratórios, pois são as instituições que em sua grande maioria, possibilitam o acesso a 

informações médicas de pacientes, já que os sites de hospitais e clínicas são mais utilizados 

para registrarem informações gerais sobre a entidade, serviços oferecidos, planos de saúde 

conveniados, dias e horários de funcionamento, endereços, números de telefone, redes 

sociais, etc., que são informações consideradas púbicas e institucionais. 

Por fim, foram selecionadas páginas desenvolvidas através da linguagem de script 

PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) devido existir uma grande 

quantidade de sites escritos nessa linguagem. Já o parâmetro, foi escolhido o de nome “id”, 

visto que tal nome é comumente utilizado para nomear colunas de bancos de dados. 



Inicialmente, para a escrita da parte teórica, foi feita uma revisão bibliográfica acerca 

dos conceitos relacionados ao tema deste estudo, na qual foram consultados livros, artigos 

científicos e trabalhos de conclusão de curso. 

Para o desenvolvimento da parte prática, primeiramente, foi realizada uma consulta 

na Internet através do software de busca Google (https://www.google.com.br/), por sites 

Web cujas páginas contenham em seu conteúdo a palavra “laboratório”, estejam na extensão 

“.php” e tenham um parâmetro com o nome “id” que esteja recebendo algum valor, sendo 

que esses dois últimos (extensão e parâmetro) devem estar contidos na URL do site, por 

exemplo: http://www.laboratorioalvo.com.br/exames.php?id=1 

Logo, compreende-se que está sendo pesquisado por páginas que fazem uso do 

método de requisição GET, do protocolo HTTP, uma vez que esse método envia os 

parâmetros de consulta ao servidor Web no cabeçalho da requisição, podendo ser visto, dessa 

forma, na URI (Uniform Resource Identifier ou Identificador de Recurso Uniforme). Para 

isso, se utilizou algumas técnicas de pesquisa avançada do buscador, tais como o sinal de 

aspas duplas e o operador avançado “inurl”, conforme a Figura 8 abaixo: 

Figura 8 - Pesquisa avançada no Google pelos sites a serem analisados 

 

Fonte: Extraído do site do Google no dia 24/05/2020. 

Foram verificados os primeiros 15 (quinze) sites de laboratórios clínicos encontrados 

pela busca feita pelo Google, onde foram acessadas somente as aplicações que estavam 

disponíveis, nas quais os nomes de seus respectivos laboratórios foram preservados, a fim 

de manter a privacidade dessas organizações. 

Uma vez concluída a análise dos sistemas e identificado os que possuem indício ou 

evidência de alguma falha de segurança, os responsáveis pelos mesmos foram devidamente 

notificados acerca das vulnerabilidades detectadas, por questões éticas da pesquisa 

científica. Para isso, foram utilizadas algumas formas distintas de contato, a saber: ligação 

telefônica, e-mail ou formulário de contato presente no próprio site do laboratório. 

Para os sistemas que apresentaram indício da fragilidade de injeção de SQL, foi 

enviado um acordo solicitando autorização para efetuar os procedimentos de teste 

completos, de modo a constatar a presença dessa falha. No acordo, foram descritos alguns 

itens a fim de garantir que, durante a realização da atividade de teste, a aplicação e os dados 

armazenados no banco de dados da mesma não sofreriam quaisquer impactos, sendo mantido 

sigilo das informações geradas e acessadas durante todo o processo da atividade. 

Por fim, de modo a demonstrar os procedimentos a serem executados para validar a 

existência da vulnerabilidade de SQL Injection, foi utilizada a ferramenta sqlmap, versão 

1.4.4, que está presente no sistema operacional Kali Linux 2020.2. 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

https://www.google.com.br/


Durante o acesso a todos os quinze sites encontrados, foi confirmado que 100% deles 

disponibilizam acesso a informações médicas de pacientes, ou seja, resultados de exames 

por exemplo, de forma online através de sistemas Web. Por meio da Figura 9 abaixo, podem 

ser visualizadas algumas evidências extraídas das páginas HTML que foram visitadas: 

Figura 9 - Exemplos de formulários de autenticação para acesso a resultados de exames online 

 

Fonte: Extraídos de alguns dos sites acessados. 

Um ponto importante a ser citado é que ao visitar os sites pesquisados, notou-se que 

em alguns deles é disponibilizado acesso aos resultados dos exames, ou seja, dados clínicos, 

tanto para pacientes, quanto também para médicos. 

Com isso, caso algum usuário malicioso consiga obter as credenciais de acesso do 

profissional da saúde, conseguirá visualizar informações sensíveis de inúmeros clientes, 

considerando que um único médico pode possuir mais de um paciente e, consequentemente, 

deter o acesso aos resultados de exames de todos eles, isso apenas com um único acesso que 

tenha sido capturado pelo invasor. Ao contrário do que ocorre no acesso de pacientes, que 

contêm permissões mais restritas, para que venham acessar somente os resultados de seus 

exames. 

Ao acessar cada uma das quinze páginas retornadas, foram realizados dois testes 

básicos iniciais, com a finalidade de identificar se tais sistemas detinham algum indicativo 

das vulnerabilidades de injeção de SQL e XSS, nas quais ambas decorrem do não tratamento 

da entrada dos dados. Para isso, foram utilizados dois procedimentos, sendo um aplicado 

para cada falha específica. 

Para detectar algum sinal da falha de SQL Injection, o valor definido no parâmetro 

de nome “id” foi alterado para o caractere especial ' (ápice) (Figura 10). Por conseguinte, 

caso o site retornasse alguma mensagem de erro de sintaxe SQL, indica que o SGBD não 



conseguiu interpretar a instrução solicitada, por causa da utilização do caractere ápice, 

apontando, portanto, um indício da fragilidade de injeção de SQL. 

Figura 10 - URL com o valor do parâmetro id alterado para o teste de injeção de SQL 

 

Fonte: Extraído de um dos sites acessados. 

Ao executar o procedimento descrito acima nos quinze sites analisados, foi 

identificado que, em quatro deles, foi retornada uma mensagem de erro de sintaxe SQL. Na 

Figura 11 a seguir, pode-se visualizar a mensagem que foi exibida em uma das quatro 

aplicações que não realizam o tratamento dos dados inseridos pelo usuário. 

Figura 11 - Mensagem de erro de sintaxe SQL de um dos sites analisados 

 

Fonte: Extraído de um dos sites acessados. 

Já para identificar a vulnerabilidade de XSS, o código <script>alert('Vulnerável a 

XSS')</script>, escrito por meio da linguagem de programação JavaScript, foi atribuído ao 

parâmetro de nome “id” (Figura 12). Logo, se o site retornasse uma caixa de diálogo de 

alerta com a mensagem “Vulnerável a XSS”, aponta que tal sistema não aplica filtro algum 

nos dados inseridos pelo usuário, indicando, dessa forma, a falha de Cross-site Scripting. 

Figura 12 - URL com o valor do parâmetro id alterado para o teste de XSS 

 

Fonte: Extraído de um dos sites acessados. 

Após realizar a ação exposta no parágrafo anterior, constatou-se que dos quinze 

sistemas verificados, quatro foram diagnosticados com a vulnerabilidade de XSS, dado que 

o código em JavaScript foi executado com sucesso. Abaixo pode ser vista uma caixa de 

diálogo de alerta que foi extraída de um dos quatro sites vulneráveis (Figura 13). 

Figura 13 - Caixa de diálogo de alerta de um dos sites examinados 

 

Fonte: Extraído de um dos sites acessados. 

Uma vez efetuado os dois procedimentos de teste nas quinze aplicações Web, foi 

observado que em sete delas há alguma falha relacionada ao não tratamento das informações 

inseridas pelo usuário, no qual três sistemas somente apresentaram indício da 

vulnerabilidade de SQL Injection, outros três estão vulneráveis apenas a XSS e um está 

suscetível a essas duas falhas. Além dessas vulnerabilidades, também foi detectado que os 



sites investigados possuem outras irregularidades pertinentes a segurança da informação. Na 

Tabela 2 adiante, consegue-se visualizar de forma sumarizada, os resultados dos testes feitos. 

Tabela 2 - Resultados das verificações realizadas nos sites inspecionados 

 

Fonte: Autoria própria. 

Conforme pode ser visto na tabela acima, nota-se que dez sites fazem uso do modo 

não seguro do protocolo HTTP, ou seja, os dados trafegados não são criptografados durante 

o acesso ao sistema Web. Decorre que, uma vez que um paciente insira dados sensíveis no 

site, tais como usuário e senha, e a aplicação retorne informações ainda mais sigilosas, como 

nome completo, CPF, RG, resultados de exames, dentre inúmeros outros exemplos, todos 

esses dados serão transmitidos sem que qualquer mecanismo de criptografia tenha sido 

aplicado, significando que as informações ficarão legíveis durante sua transmissão pela 

Internet, podendo ser visualizada, dessa forma, por usuários maliciosos. 

Por fim, foram descobertos mais dois erros relativos a SI. Notou-se que no formulário 

de autenticação de dois Web sites, ao clicar no botão de acesso a resultados de exames online, 

sem que nenhum caractere tenha sido inserido nos campos de usuário e senha, resulta no 

comportamento de ambas as aplicações exibirem um arquivo na extensão PDF (Portable 

Document Format ou Formato de Documento Portátil). Entretanto, o que difere as duas 

situações, é o conteúdo contido no arquivo, no qual um consta um boleto de cobrança e no 

outro, um resultado de exame de um paciente. Logo, esse último cenário caracteriza-se como 

um caso de vazamento de dados médicos, no qual, para manter a privacidade do cliente, seus 

dados não serão revelados. 

Uma vez finalizada a análise das possíveis falhas de segurança existentes nas 

aplicações examinadas, as que apresentaram indício da fragilidade de SQL Injection, 

evidência da vulnerabilidade de Cross-site Scripting e exibição de arquivos restritos, os 

responsáveis pelas mesmas foram notificados acerca dos erros observados, para que viessem 

a acionar a equipe técnica encarregada pela administração do site, com o objetivo de corrigir 

as vulnerabilidades descobertas. 

Sites
Indício da vulnerabilidade 

de Injeção de SQL
Vulnerável à XSS HTTP

A Não Sim Sim

B Não Não Sim

C Sim Sim Não

D Não Não Não

E Não Sim Não

F Não Não Sim

G Sim Não Sim

H Não Não Não

I Não Não Sim

J Sim Não Sim

K Não Não Sim

L Não Não Sim

M Não Não Sim

N Não Sim Sim

O Sim Não Não



No Gráfico 1 mostrado a seguir, são expostos os resultados dos sistemas que 

manifestaram indicativo do erro de injeção de SQL e confirmação da brecha de XSS. 

Gráfico 1: Resultados das verificações de SQL Injection e XSS realizadas nos sites examinados 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tendo em vista que o teste de SQL Injection executado apresenta apenas um indício 

da existência dessa falha, faz-se necessário que mais alguns testes sejam efetuados, com o 

intuito de se obter um diagnóstico final da presença da falha de injeção de SQL. Para isso, 

considerando que tais procedimentos envolvem necessariamente a tentativa de se obter 

acesso irrestrito ao banco de dados do site, precisa-se obrigatoriamente de uma autorização 

por parte do responsável pelo sistema. Dessa maneira, foi enviado um pedido de autorização 

para a execução completa do teste de exploração dessa vulnerabilidade, que em sua última 

etapa, consiste na extração das informações da base de dados. 

Contudo, levando em consideração que não foram obtidos quaisquer retornos por 

parte de algum representante das organizações, referente a autorização da realização do teste 

de invasão, foi feita a execução completa da exploração da vulnerabilidade de SQL Injection 

em um site de teste, com o intuito de demonstrar e exemplificar os mesmos procedimentos 

de ataque que seriam efetuados em um site de produção. 

Primeiramente, foi inicializado o sistema operacional Kali Linux e, em seguida, 

abriu-se o terminal do mesmo. Com o shell bash aberto, a ferramenta sqlmap foi executada 

juntamente com algumas opções e parâmetros, conforme pode ser visto na linha de comando 

contida na Figura 14 abaixo. O comando “sqlmap” indica a própria ferramenta; a opção “-

u” aponta que será indicada a URL do site cujo teste de penetração será executado; logo após, 

o parâmetro referente a URL é definido, a exemplo: 

http://www.laboratorioalvo.com.br/exames.php?id=1; por fim, a opção “--dbs” é 

adicionada, determinando que deverá ser enumerado os bancos de dados existentes no site 

estabelecido. É importante destacar que deve ser utilizada uma URL que contenha um 

parâmetro que esteja recebendo algum valor, ou seja, que use o método GET do HTTP. 

Figura 14 - Enumerando os bancos de dados através da ferramenta sqlmap 



 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

A partir da Figura 15 adiante, observa-se que foram retornadas as bases de dados 

existentes no Web site verificado, sendo um total de dois databases. Também se percebe que 

o software sqlmap detectou o SGBD utilizado e sua respectiva versão, sendo o MySQL igual 

ou superior a 5.0. 

Figura 15 - Bancos de dados encontrados no site examinado 

 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Uma vez descoberto os bancos de dados presentes no sistema, foi utilizada a 

instrução a seguir, incluída na Figura 16, para buscar as tabelas contidas em uma das bases. 

Para tal, fez-se uso das opções “-D” e “--tables”, que indicam, respectivamente, o banco 

específico a ser explorado e que se pretende localizar as tabelas compreendidas no mesmo. 

Figura 16 - Listando as tabelas através do software sqlmap 

 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Através da Figura 17 abaixo, pode-se visualizar o resultado do procedimento descrito 

no parágrafo acima, no qual são mostradas as tabelas identificadas na base de dados 

apontada. 

Figura 17 - Tabelas encontradas no site examinado 



 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Por conseguinte, visto que as tabelas foram encontradas, foi executada a linha de 

comando presente na Figura 18, na qual se utilizou a opção “--columns” para listar as colunas 

contidas na tabela “users”, sendo esta, especificada através da opção “-T”. 

Figura 18 - Listando as colunas da tabela users através do programa sqlmap 

 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Em decorrência da execução do comando supracitado, foram localizadas as colunas 

que compõem a tabela “users”, conforme pode ser observado em seguida, na Figura 19: 

Figura 19 - Colunas identificadas na tabela users 

 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Por finalmente, posto que foram detectados os bancos de dados, tabelas e colunas 

existentes no site, agora serão extraídos os dados armazenados em tais colunas, de acordo 

com a instrução exposta na Figura 20. Para isso, aplicou-se a opção “-C”, que é usada para 

definir as colunas as quais se deseja enumerar; logo após, foram indicadas as colunas 

“name”, “email”, “pass” e “uname”; ao fim, se usou a opção “--dump”, cujo intuito da 



mesma é realizar “dump”, ou seja, efetuar a extração os dados armazenados nas tabelas 

apontadas. 

Figura 20 - Extraindo os dados de algumas colunas da tabela users 

 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Na Figura 21 adiante, podem ser visualizadas as colunas selecionadas anteriormente, 

juntamente com as informações existentes nas mesmas. 

Figura 21 - Conteúdo de algumas colunas da tabela users 

 

Fonte: Extraído do terminal do SO Kali Linux. 

Logo, os passos executados ao longo dessa demonstração da ferramenta sqlmap, são 

o suficiente para que usuários maliciosos consigam obter acesso não autorizado a dados 

sigilosos e sensíveis armazenados em bancos de dados de Web sites vulneráveis publicados 

na Internet. 

CONCLUSÕES 

Este estudo objetivou, primariamente identificar se os laboratórios clínicos que 

manipulam dados médicos de pacientes através de seus sites acessíveis pela Internet estão 

com suas aplicações Web vulneráveis as falhas de segurança de SQL Injection e Cross-site 

Scripting (XSS). Além disso, conscientizar os profissionais da tecnologia da informação 

quanto a prudência e cautela ao viabilizarem sistemas que manuseiam dados clínicos e que 

estejam disponíveis por meio da rede mundial de computadores. 

Foram verificados quinze Web sites, dos quais sete apresentaram alguma falha 

pertinente ao não tratamento de dados, sendo que três deles continham indicativo da 

vulnerabilidade de injeção de SQL, outros três estavam vulneráveis a fragilidade de XSS e 

um estava passível a ambas as falhas. Também foram identificadas outras irregularidades 

relacionadas à segurança da informação, que não eram o objetivo desta pesquisa. Uma delas 

consiste na utilização, por parte de dez sistemas, do modo não seguro do protocolo HTTP, 

onde os dados trafegados entre o browser do paciente e o site não são criptografados. Já o 

outro erro detectado, se encontrava no formulário de autenticação de acesso a resultados de 

exames online de duas aplicações, que mesmo sem o conhecimento de um usuário e senha, 

foi possível obter acesso não autorizado a um boleto de cobrança e um resultado de exame 

de um paciente, estando esse último classificado como uma situação de vazamento de dados 

de saúde. 



Isto posto, sugere-se que devem existir outras vulnerabilidades nesses sites de 

laboratórios clínicos que ainda não foram percebidas, haja vista que não foi efetuado um 

teste de intrusão completo. Como resultado, tais sistemas Web tornam-se mais suscetíveis a 

vazamento de dados clínicos, dos quais atacantes podem aproveitar-se para obterem acesso 

a informações médicas de pacientes e conseguirem algum benefício próprio ou prejudicarem 

alguma entidade ou pessoa. Contudo, esse tipo de falha relativa ao acesso irrestrito a dois 

arquivos, poderia ter sido evitada por testes de software. Logo, supõe-se que não foram feitos 

os devidos testes no site antes de implantá-lo em produção. 

Durante a realização deste estudo, mais precisamente no levantamento dos dados e 

resultados, foram encontradas algumas dificuldades no decorrer da tentativa de contato aos 

laboratórios cujos sites continham alguma falha de segurança da informação. Uma delas 

ocorreu no momento da notificação da existência das vulnerabilidades em seus sistemas, na 

qual três organizações não deram retorno algum quanto ao recebimento da notificação. Já no 

envio do acordo referente a solicitação de autorização para executar os testes completos a 

fim de confirmar a presença da fragilidade de SQL Injection, nenhuma resposta foi obtida de 

qualquer um dos laboratórios. Em decorrência disso, ao invés de demonstrar o 

funcionamento da ferramenta sqlmap em um dos quatro sites com indicativo da falha de 

injeção de SQL, que era a intenção inicial, optou-se por realizar a exemplificação de tal 

software em um Web site de teste disponível pela Internet. 

Considerando que a grande maioria dos laboratórios clínicos disponibilizam acesso 

a dados de saúde através de seus sistemas Web, onde esse número cresce cada vez mais, é 

fundamental que tais entidades mantenham níveis mínimos de segurança em seus sites. 

Dessa maneira, a realização deste trabalho foi de grande relevância para a proteção das 

informações médicas de pacientes, uma vez que contribuiu para a identificação das falhas 

de segurança existentes nas aplicações e, consequentemente, na correção das mesmas. Outra 

contribuição alcançada foi que os laboratórios, juntamente com os profissionais de TI 

responsáveis por seus respectivos sites, foram alertados sobre as falhas de segurança, de 

modo que os mesmos venham, a partir desse acontecimento, ter uma maior atenção quanto 

aos cuidados mínimos que devem ser tomados ao implantar e manter seus sistemas acessíveis 

por meio da Internet. 

Este estudo foi de grande valia para que muitos dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso de pós-graduação em Administração e Segurança de Sistemas 

Computacionais fossem postos em prática, ajudando tanto no desenvolvimento como 

estudante e profissional, quanto também as instituições na guarda das informações de saúde 

das pessoas. 

RECOMENDAÇÕES 

A fim de se reduzir as possibilidades e minimizar os impactos de intrusão das 

aplicações Web a partir da vulnerabilidade de injeção de SQL, algumas recomendações são 

indicadas pela OWASP, a saber: 

i. Utilização de consultas parametrizadas; 

ii. Validar a entrada dos dados, de modo a aceitar somente os caracteres de uma lista de 

liberação (whitelist) ou escapar os caracteres comumente utilizados para fins 

maliciosos, através de uma lista negra (blacklist); 

iii. Uso de stored procedures (procedimentos armazenados); 

iv. Limitar os privilégios das contas de usuário de acesso ao banco de dados; 



v. Não utilizar a conta do usuário administrador do SGBD para acessar o banco de 

dados utilizado pela aplicação; 

vi. Fazer uso de vários usuários, de modo que cada um deles tenha acesso específico 

somente ao que é necessário. 

Para se prevenir dos ataques decorrentes da falha de Cross-site Scripting, de acordo 

com a OWASP, requer-se necessariamente que as informações não confiáveis sejam 

separadas do conteúdo ativo do navegador. Para isso, a OWASP propõe: 

i. Uso de frameworks que proporcionam de forma nativa, proteção para XSS, alguns 

exemplos são: versões mais recentes do Ruby on Rails e ReactJS; 

ii. Escapar o dado não confiável da requisição HTTP, uma vez que, dependendo do 

contexto onde esta informação será inserida na página HTML, poderá possibilitar nos 

tipos de XSS persistente e não-persistente; 

iii. Empregar codificação de caractere apropriada ao contexto de uso, quando a alteração 

da página ocorrer no navegador Web, evita o XSS do tipo baseado em DOM; 

iv. Aplicação de CSP (Content Security Policy ou Política de Segurança de Conteúdo) 

como medida de mitigação de Cross-site Scripting. 

Outra recomendação geral, é a realização de testes de software, uma vez que, além 

de identificar as falhas citadas acima, poderão ser detectados outros erros pertinentes a 

segurança da aplicação. 
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